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Sticky Note
FYI
This is just a low resolution problem. It will be OK for printing



nemt &
Bekvemt

Et bedre indeklima, effektiv og let at bruge, er bare 
nogle af fordelene ved at have en centralstøvsuger 
fra Cyclo Vac installeret i dit hjem.

Luft-kvalitet er vigtigt i et sundt hjem. Forskning viser at 
mug og svampe er almindelige årsager til allergi og andre 
åndedræts-relaterede sygdomme. Så vi har behandlet 
vores Cyclofiltre™ med Ultra-Fresh* for at forhindre mug 
og svampe-dannelse i hjemmet. Vi har dertil et specielt 
filtrerings-system der fjerner det skadelige kul-støv der bliver 
produceret af alle elektriske motorer. Dette fine støv der 
plejer at ligge rundt om støvsugeren er nu historie.

Vi mener at en central-støvsuger skal være både stærk og 
lyd-svag. Mange års forskning og udvikling har gjort os i 
stand til at kombinere disse to fundementale egenskaber i 
alle Cyclo Vacs modeller.

Vores serie af slangesæt er lette og fleksible og da forskellige 
overflader kræver forskellige teknikker har vi udviklet et 
slangesæt der har 4 valgfrie effekt-trin (SV-slangesæt). 
Du kan vælge mellem vores klassiske serie med filter og 
cyklon-princip, eller vores nye HE-serie, med elektrostatiske 
filter-poser. Uanset om du ser efter effektivitet, ydelse eller 
fantastisk filtrering har Cyclo Vac det perfekte system, der 
passer netop til dig.

* Ultra-Fresh er et beskyttet varemærke fra Thomson 
Research Associates.Ultra-Fresh er registreret hos EPA 
(USA) og Health and Welfare Canada. 1 Patenteret
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instal lation
Cyclo Vacs Central-støvsuger kan installeres 
i alle typer huse, både lejligheder, en-
familieshuse, og offentlige bygninger.

Cyclo Vacs central-støvsuger kan nemt 
installeres i nye huse, under renovering, 
eller i eksisterende huse. Du kan altid 
spørge en af vores certificerede forhandlere 
om hjælp til montagen, eller du kan selv 
installere systemet med vores komplette 
montage-systemer.

Let



indeklima
Fantastisk

1 Patenteret

Kul-støv-filter1

* Ultra-Fresh er et beskyttet varemærke fra Thomson 
Research Associates.Ultra-Fresh er registreret hos EPA 
(USA) og Health and Welfare Canada.

Frisk luft er nødvendigt for at vi kan have det godt 
og forurenings-kilder såsom støv, pollen eller andre 
mikro-skopiske partikler, udløser skadelige allergier og 
endda åndedræts-relaterede sygdomme. Forskning viser at 
Cyclo Vacs central-støvsugere kan hjælpe! Det tre-dobbelte 
filtrerings-system sikrer at de mikroskopiske partikler du 
lige har støvsuget op, ikke cirkulerer inde i huset igen.

BehandletUbehandlet

På alle vores modeller i 
HE-serien er det nye kul-
støv-filter1 standard. Filteret 
opfanger det fine kul-støv fra 
motoren der normalt vil sidde 
på vægge og ligge rundt om 
sugeenheden. Uanset om du 
vælger en model fra vores 
klassiske serie eller fra vores 
HE-serie, er du sikker på et 
bedre indeklima.

Ultra-Fresh* behandlingen 
på Cyclofi ltre™ i al le 
C yc l o  Vacs  mode l l e r 
eleminerer bakterier og 
mug som er almindelige 
årsager til allergi. Denne 
unikke behandling fjerner 
lugte skabt af micro-
organismer. Som et lille plus: 
Behandlingen forlænger 
også filterets levetid.
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Udvikling
f o rskn i ng
k v a l i t e t

Service-panel

Eksternt 
service-panel

Vi bruger komponenter der er designet 
specielt til Cyclo Vacs høje standarder 
for kvalitet. Vores produkter har høstet 
anerkendelse i hele verden for vores 
kvalitet og fantastiske ydelse på alle 
niveauer.

Service-panel: Service-panelet er 
placeret på fronten af suge-enheden. 
Service-panelet informerer dig om det 
korrekte tidspunkt for pose-skift og 
kulfilter-skift1 og generel service.

Eksternt service-panel: Service-panelet 
kan placeres hvor det passer dig, garage, 
bryggers eller et andet sted, hvor du 
færdes ofte. Det eksterne service-panel 
giver samme information som service-
panelet på sugeenheden.

Soft-start: Motoren starter langsomt 
for at forlænge motorens levetid.

Soft-stop: Motoren stopper langsomt for 
at forlænge motorens levetid og samtidig 
tømmes rørsystemet fuldstændigt for 
støv.

Automatisk stop: Hvis systemet bliver 
tændt og man glemmer at slukke det, 
slukker systemet automatisk efter 
30 minutter.1 Patenteret



serie
Klassisk

Avanceret filter-system

 Cyklonisk filter-system
 Vaskbart yderfilter
 Vaskbart Cyclofiltre™ behandlet med Ultra-Fresh*

Vores klassiske serie satte nye standarder for ydelse 
og filtrering i centralstøvsuger-industrien.

Adskellige tilfredse forhandlere har fulgt os i over 40 år!

Sådan virker den tredobbelte filtrering:

- Den første filtrering er den simple cyklon-filtrering. 
Centrifugal-kraften leder støv-partiklerne ned i bunden af 
støvbeholderen.

- Det yderste filter opfanger det sidste fine støv. Dette 
filter kan vaskes i vaskemaskine på 30 grader.

- Til sidst opfanger vores Cyclofiltre™ (behandlet med 
Ultra-Fresh* for at forhindre mug, svamp og bakterier i 
at brede sig) micro-partikler helt ned til 0,1 micron. Dette 
filter kan også vaskes i vaskemaskinen på 30 grader.

* Ultra-Fresh er et beskyttet varemærke fra Thomson 
Research Associates.Ultra-Fresh er registreret hos EPA 
(USA) og Health and Welfare Canada.
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1 Motorydelse er målt i overensstemmelse med ASTM procedure F2105. Teknisk data kan ændres uden varsel. ASTM test-metoder korrigerer for air-fl ow ydelse 
i standard atmosfæriske temperaturer (20 C), (101,325 kPa) atmosfærisk tryk og 30% relativ fugtighed. Sugeenheder der kører under andre forhold kan have 
lavere ydelse.

2 Reference 20 kpa. Åben rum lydtryksniveau, på refl ekterbare overfl ade på 3 meter med lyddæmper

3 Patent-søgning

AXESS E 100 E 101 E 310 DL 210 DL 310 DL 410 DL 3510

450 598 598 627 595 627 694 1160

53 58 54 59 72 59 70 68

240 • 141 214 • 126 214 • 126 211 • 124 198 • 117 211 • 124 347 • 204 418 • 246

2435 • 96 3200 • 126 3200 • 126 3479 • 137 4318 • 170 3479 • 137 2528 • 100 3396 • 134

5,6 6,5 6,5 7 8,7 7 8,6 13,4

240 240 240 240 240 240 240 240

18,8 • 4.1 18,8 • 4.1 26 • 5.7 26 • 5.7 33,6 • 7.4 33,6 • 7.4 33,6 • 7.4 33,6 • 7.4

57,8 • 22.8 57,8 • 22.8 90,9 • 35.8 94 • 37 96 • 37.8 96 • 37.8 96 • 37.8 94,7 • 37.3

30,2 • 11.9 30,2 • 11.9 30,2 • 11.9 30,2 • 11.9 35,8 • 14.1 35,8 • 14.1 35,8 • 14.1 35,8 • 14.1

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

50 % 50 % 50 % 50 %

TEKNIK

Airwatt1

Decibel2

Airfl ow (M3 pr time • cfm)

Vacuum (meter vandsøjle • in)

Ampere MAX (A)

Volt (V)

DIMENSIONER

Kapacitet (liter • imp gal)

Højde (cm • in)

Diameter (cm • in)

KOMFORT

Filtrerings-system med 
Cyclofi treTM

Effekt-regulering

Soft-start

Kulstøv-fi lter3

5 års garanti

5 års udvidet garanti

Pose Pose Støvbeholder Støvbeholder Støvbeholder Støvbeholder Støvbeholder Støvbeholder



HE
serie

Høj-effektivt filtrerings-system

 Kul-støvs filter1
 Cyclofiltre™ med Ultra-Fresh*
 Elektrostatisk filerpose

Cyclo Vac er på forkant med forskning og udvikling og 
med den nye høj-effektive serie sætter vi helt nye standarder 
for centralstøvsuger-industrien.

Den nye HE-serie indeholder et helt nyt 3-dobbelt filtrerings-
system. Serien er designet til en moderne livsstil og er 
opbygget med en elektrostatisk filter-pose. Uanset 
hvor meget støv der er i filter-posen er du sikret maksimal 
sugekraft. Filtreringen bliver endnu bedre med Cyclofiltre™ 
der er behandlet med Ultra-Fresh* og vore unikke 
kul-støv-filter1.

Systemets automatiske stop-funktion beskytter dig og 
din familie ved at slukke for motoren hvis den har kørt 
30 minutter uden afbrydelse.

Den nye HE-serie er en perfekt samling af teknologi, ydelse 
og design.

* Ultra-Fresh er et beskyttet varemærke fra Thomson 
Research Associates.Ultra-Fresh er registreret hos EPA 
(USA) og Health and Welfare Canada. 1 Patenteret



F
o

r
S

k
n

in
g

 o
g

 u
D

v
ik

l
in

g

1 Motorydelse er målt i overensstemmelse med ASTM procedure F2105. Teknisk data kan ændres uden varsel. ASTM test-metoder korrigerer for air-fl ow ydelse 
i standard atmosfæriske temperaturer (20 C), (101,325 kPa) atmosfærisk tryk og 30% relativ fugtighed. Sugeenheder der kører under andre forhold kan have 
lavere ydelse.

2 Reference 20 kpa. Åben rum lydtryksniveau, på refl ekterbare overfl ade på 3 meter med lyddæmper

3 Patent-søgning

GS 310 GS 710 GX 310 GX 710 GX 910

580 627 580 627 1160

61 62 60 63 71

207 • 122 211 • 124 207 • 122 211 • 124 418 • 246

3396 • 134 3479 • 137 3396 • 134 3479 • 137 3396 • 134

6,5 7 6,5 7 13,4

240 240 240 240 240

26 • 5.7 26 • 5.7 26 • 5.7 26 • 5.7 26 • 5.7

92,1 • 36.3 92,1 • 36.3 92,1 • 36.3 92,1 • 36.3 94 • 37

30,2 • 11.9 30,2 • 11.9 35,8 • 14.1 35,8 • 14.1 35,8 • 14.1

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

50 % 50 % 50 %

TEKNIK

Airwatt1

Decibel2

Airfl ow (M3 pr time • cfm)

Vacuum (meter vandsøjle • in)

Ampere MAX (A)

Volt (V)

DIMENSIONER

Kapacitet (liter • imp gal)

Højde (cm • in)

Diameter (cm • in)

KOMFORT

Effekt-regulering

Soft-start

Automatisk stop

Servicepanel på motor

Ekstern Service-panel

Kulstøv-fi lter3

5 års garanti

5 års udvidet garanti

Tilvalg Tilvalg Tilvalg



Kvalitets
værktøj

Lufthastigheds-kontrol

Du kan selv bestemme 
luftmængden manuelt.

Effektregulering1

Du kan vælge mellem fire 
sugestyrker blot ved at 
skyde knappen frem eller 
tilbage på håndtaget.

Ergonomisk håndtag

Håndtaget er udformet 
ergonomisk for at sikre 
et godt greb.

Valgfri Slangetype:

Deluxe med Tænd-sluk; ❍

Super-deluxe med  ❍
effekt-regulering.

360° glidering

Forhindrer slangen 
i at krølle.

1 Findes kun på slangesæt med effektregulering.

Lysdioder 1

Lysdioderne indikerer sugestyrken 
og blinker når det Er tid til at 
tømme støvbeholderen eller 
udskifte posen.

Snaplås

Teleskoprøret falder 
ikke af og montage og 
demontering bliver 
meget lettere.
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Til den eksklusive CycloVac slange,
der er designet til vores store krav er 
der meget forskelligt tilbehør. Alle vores 
værktøjer er bemærkelsesværdige 
effektive på alle typer gulve og i en 
fantastisk kvalitet.

InstallationssætAutomatisk fejebakke

Til den eksklusive CycloVac slange,
der er designet til vores store krav er 
der meget forskelligt tilbehør. Alle vores 
værktøjer er bemærkelsesværdige 
effektive på alle typer gulve og i en 
fantastisk kvalitet.
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3 års garanti
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Ro i
Cyclo Vac Centralstøvsuger er kendt i hele 
verden for deres unikke filtrerings-system 
der faktisk forbedrer indeklimaet. 
Cyclo Vac er også berømte for deres 
utrolige styrke og det utrolige lave 
støjniveau. De er bygget til at holde ved 
kun at bruge de bedste komponenter. Du 
kan stole på Cyclo Vac centralstøvsugere 
mange år frem.

Der er 2 fantastiske serier med mange 
modeller i hver serie. Vi er sikre på at der 
er en model der passer til dig!

Canada

Head Office

3, rue Marcel-Ayotte 
Blainville (Quebec)  J7C 5L7

Tel. : (450) 434-2233 
Fax : (450) 434-6111

info@trovac.com 
1 888 77CYCLO

EuropE

Distribution Center

16, rue du Stade 
44170  Treffieux

Tel. : + 33 (0) 2 40 51 44 60 
Fax : + 33 (0) 2 40 51 42 24

europe@trovac.eu 
Nº vert: 0800 800 393

WWW.CYCLOVAC.COM

DNK 240V

Partners 
in research

sjælen


